Damledarträff Smålands Golfförbund på Saxnäs GK 2019-09-14
Mötet var på Saxnäs GK. Det var 25 damer från 17 olika klubbar som deltog.
Annika Persson hälsade alla välkomna.
Efter att alla deltagare presenterat sig informerade Annika om damkommitténs uppdrag.
•
•
•
•
•

Organisera erfarenhetsutbyte mellan damkommittéerna i distriktets klubbar.
Ta till vara golfdamernas intresse inom distriktet.
Anordna damgolf.
Ha utbyte med andra golfdistrikt.
Informera om damtävlingar i distriktet.

Annika informerade om att Golfförbundet kommer till Smålands Golfförbunds höstmöte som äger
rum i Växjö 191019. Det är mycket av intresse som kommer att tas upp. Inbjudan har skickats ut till
klubbarna.
Från och med 2020 kommer ett nytt värdshandicapsystem. Det innebär att handicapet styrs av de
senaste 20 registrerade rundorna och där beräknas ett snitt av de åtta bästa rundorna. Beräkningen
sker maskinellt. Annika visade hur beräkningen av handicap går till. Det är nu viktigt att registrera alla
ronder som spelas, både 9- och 18-håls ronder, så att handicapet blir rätt. Ytterligare information
finns på SGF:s hemsida.
Utvärdering av säsongen 2019. En sammanfattning av diskussionerna framgår nedan.
Seriespel: Om man har anmält lag till seriespelet är det viktigt att skicka lag även om man inte är fullt
lag. Det går att spela även om man bara är tre spelare. Önskemål om att D70 alltid spelar från orange
tee. De klubbar som inte har slopad orange tee bör inte heller få anordna D70 seriespel.
DM: För få som anmäler sig. En ekonomisk fråga då det ofta är långa resor och en hög avgift. Kan
Smålands GF sponsra? Mer information till klubbarna om DM önskas.
Smålands Damtour: Damtouren har nu spelats i nio år. Smålandsklubbarna är uppdelade i tre
områden; västra, östra och norra. Det är tre deltävlingar i varje grupp och sedan ett gemensamt
finalspel, i år på Saxnäs GK. Tio damer får spela landskapsmatch mellan Småland och Östergötland
som spelas den 2 maj 2020 på Sand GK. Ytterligare åtta damer får åka på golfhelg i Småland eller
närområdet under våren (datum är inte klart än). Under 2019 har det under deltävlingarna varit
något ojämnt fördelat i de olika klasserna, 108 starter i A, 99 starter i B och 124 starter i C.
Beslutades att ändra hcp-klasserna till följande: A-klassen = 0 – 16,9, B-klassen 17,0 – 23,9 och
C-klassen 24,0 – 36,0.
Årets tävlingsomgångar genomfördes på lördagar eller söndagar. Det har varit sammanlagt 321
starter (2016 och 2017 var det 383 starter och 2018 var det 322 starter) + ca 70 starter i finalspelet.
Arrangemanget med damtour och priset att spela landskapsmatch eller golfhelg uppskattas.
Damtouren behöver saluföras bättre på klubbarna då det fortfarande är många som inte känner till
tävlingen. Viktigt att informera damerna i klubbarna, t ex på damupptakt. Att få spela
Landskapsmatchen eller golfhelg anser man vara ett mycket bra pris.

Smålandspokalen: En fyrmannatävling där de tre bästa nettoscorerna räknas. Tävlingen spelades i år
på Vetlanda GK. 11 klubbar deltog med lag och Sand GK tog hem segern. Bra med klubbkval inför
tävlingen. Tävlingen behöver lanseras då flera knappt känner till den. Inbjudan verkar stanna på
kanslierna. Viktigt att prata med klubben så att informationen går vidare. Föreslås att lägga ut
information om tävlingen på facebook, vilket har gjorts de senaste åren. Många anser det vara svårt
att få ihop lag. Avgiften är 600 kronor per lag och 100 kronor av dessa avses att användas till priser.
Damledarmöten: Fortsätta med vår- och höstmöte på helg. Bra med erfarenhetsutbyte och
information. Tycker att det mesta tas upp. Trevligt. Försöka få med representanter från ännu flera
klubbar. Bra att höstmötet förläggs tillsammans med Damtourens finalspel. Viktigt med golfspel i
samband med mötet.
Goda exempel på aktiviteter för att ge damerna bättre förutsättningar och vad distriktet kan göra:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekerum GK informerade om att de infört något de kallar ”Golflycka” – trivselgolf. De träffas
och fikar innan spel och har lite information. De spelar sedan golf (ej tävling) och fokuserar
på positiva saker på varje hål.
”Färg-3:an”. 3 i laget och någon slår ut på gul/röd/blå tee.
”Chans till revanch”. Spelar 9 hål och fikar/äter därefter 9 hål igen och får chans att förbättra
scoren.
Ångra ett slag under undan.
Lotta vinster genom att dra scorekorten.
Slå ihop KM med annan tävling t ex måndags- eller tisdagsgolfen (både utan och med hcp).
Kan även läggas på helgen med fest efteråt.
Ordna spel 9 hål för damer som är nybörjare. Van spelare går med och hjälper till med etikett
och med regler.
Ordna spontangolf utan anmälan.
Fys-träning under vintern.
Mentorskap.
Anpassa banorna efter damers förutsättningar, t ex som Möre GK som har lagt igen bunkrar
som låg där många damer bruka hamna.
Flera grupper önskade att Smålands GF ordnar matchspel som också sponsras.

Öppna damtävlingar i distriktet kan respektive klubb lägga ut på facebook ”Smålands golfdamer”. Där
läggs även ut information om Smålands Damtour och Smålandspokalen. Mötesanteckningarna och
annan information läggs ut på Smålands GF:s hemsida och även på Facebook ”Smålands golfdamer”.
Efter mötets slut spelades golftävling på Saxnäs GK. Vädret var soligt och banan var bra. I år vanns
tävlingen av Anette Johansson från Lagans GK med 72 slag netto. Efter tävlingen åkte vi till Hotell
Witt i Kalmar för middag och prisutdelning. Efter middagen och prisutdelningen hade vi den
sedvanliga puttävlingen och segrare blev Kerstin Nordlinder från Oskarshamns GK. GRATTIS till
Anette och Kerstin.
Vid anteckningarna
Annelie Fors

